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O Marce

Sebamed stanowi jedną z wiodących marek 
leczniczych produktów do pielęgnacji skóry 
o wartości pH 5,5 zdrowej skóry. Wszystkie 
produkty z serii Sebamed zawierają wysokiej 
jakości aktywne składniki, które oczyszczają 
i odżywiają bez uszi odżywiają bez uszkadzania naturalnego 
płaszcza ochronnego skóry. Ponad 120 badań 
naukowych przetestowało wysoką skuteczność 
i bardzo dobrą kompatybilność ze skórą 
wszystkich produktów Sebamed i potwierdziło 
ich kompetencje w zakresie pielęgnacji skóry 
wrażliwej i problematycznej.



Dlaczego Sebamed?

Sebamed oferuje szeroki asortyment kosmetyków, 
który może być stosowany przez różne grupy wiekowe.

Producent stworzył ponad 120 różnych formuł kosmetycznych.

Kosmetyki dostosowane są do indywidualnych wymagań
konsumentów.

Wszystkie produkty Sebamed opracowywane są przez
dermatologów i farmaceutów.

Przeprowadzane są szerokie badania kliniczne i testy na wrażliwej
i problematycznej skórze.

Większość produktów rmy Sebamed posiada ten sam poziom pH
co zdrowa skóra (pH 5,5) dzięki czemu są odpowiednie dla całej rodziny.

Produkty sprzedawane są w 88 krajach na całym świecie.

Kosmetyki nie zawierają mydła!

! Produkty nie zawierają mikroplastiku, 
dzięki czemu są łatwo biodegradowalne



Kostka myjąca pH 5,5
Seifenfreies Waschstück

Waschstück Olive

Pojemność: 100, 150g

- nie zawiera mydła, 
- pantenol regeneruje skórę, 
- witamina E wygładza ją, 
- zawiera substancje       
nawilżające i aminokwasy.

Pojemność:  150g

Oliwkowa kostka myjąca pH 5,5

- nie zawiera mydła,
- oliwa z oliwek wyrównuje

- proteiny jedwabiu, tosterol 
   i pantenol wygładzają skórę,
- ekstrakt z aloesu nawilża 
  skórę.

gospodarkę hydrolipidową, 

Kostki myjące Sebamed
Przeznaczone do pielęgnacji 
każdego typu skóry.

Flagowy kosmetyk



200ml

pH 6,8 jest dostosowane do kwaśnego 
pH skóry okolic intymnych, który jest 
szczególnie wskazany w okresie 
menopauzy oraz po niej. 

Produkty testowane ginekologicznie 
i dermatologicznie. Chroni przed 
patologicznymi mikroorganizmami. 

PPrzyczynia się do utrzymania równowagi 
zjologicznej błon śluzowych. 

Oczar Wirginijski koi i regeneruje, 
a w połączeniu z pantenolem 
przywraca zjologiczne 
środowisko miejsc intymnych.

Żel do higieny intymnej pH 6,8

200ml

pH 3,8 jest odpowiednie dla równowagi 
mikroory bakteryjnej młodych kobiet. 

Wzmacnia i stabilizuje naturalną 
równowagę kwaśnego płaszcza 
ochronnego skóry.
 
RRegularne stosowanie wspiera funkcje 
ochronne skóry przeciwko patogennym 
mikroorganizmom chorobotwórczym.
 
Naturalne substancje myjące 
wyjątkowo łagodnie oczyszczają, 
a ea ekstrakt z rumianku koi i działa 
antybakteryjnie. 

Żel do higieny intymnej pH 3,8
Intim WaschlotionIntim Waschgel

Emulsje do higieny intymnej



200ml

1000ml

Łagodne dla skóry

Intensywnie regeneruje skórę. 

Wspiera funkcje ochronne skóry. 

Stabilizuje naturalną równowagę 
kwaśnego płaszcza ochronnego skóry.

Delikatnie oczyszcza. 

PPantenol regeneruje skórę, a naturalne 
substancje nawilżające, alantolina 
i Pentavitin pozostawiają ją miękką 
i gładką. 

Terapia uzupełniająca w leczeniu chorób 
skóry. 

Niewielka ilość wystarczy do umycia 
ttwarzy i rąk.

Przeznaczone są do pielęgnacji 
skóry wrażliwej i problematycznej.

Flüssig Wasch-Emulsion
Emulsje Sebamed

Emulsje oczyszczające 
do twarzy i ciała



Żele pod prysznic
silne nawilżenie skóry bez mydła odświeżenie

200ml

Polecany do codziennej pielęgnacji 
skóry wrażliwej. Wzmacnia i stabilizuje 
naturalną równowagę kwaśnego 
płaszcza ochronnego skóry. Alantoina 
regeneruje i koi. Pielęgnujący kompleks 
z liliąz lilią wodną relaksuje, nawilża, odświeża 
skórę oraz działa antystresowo.

Relaksujący żel 
pod prysznic
Wellness Dusche

200ml

Polecany do codziennej 
pielęgnacji skóry 
wrażliwej i podrażnionej, 
szczególnie po wysiłku 
zycznym. Delikatnie 
oczyszcza, odświeża, 
nawilża i nie podrażnia.  

Odświeżający 
żel pod prysznic
Frische Dusche



Nawilżające pianki 
do mycia ciała
wygładzanie

NOWOŚĆ!

nawilżanie odżywianie 200ml

200ml

200ml

Pegender Duschschaum mit Aloe Vera

Pegender Duschschaum mit Jojobaöl

Pegender Duschschaum mit Panthenol

Pianka pod prysznic z aloesem 

Pianka pod prysznic z olejkiem jojoba

Pianka pod prysznic z pantenolem

3



bez mydła

Olejek i krem pod prysznic 200ml

pielęgnacja nawilżanie

ochrona skóry

Łagodne oczyszczanie i pielęgnacja skóry 
suchej i normalnej. Formuła nawilżająca 
pomaga zapewnić skórze odpowiedni 
poziom nawilżenia. PH 5.5 wzmacnia 
naturalną barierę ochronną skóry.

200ml

Duschöl

Olejek pod prysznic

Dusch-Creme

Krem pod prysznic

bez mydła

Zawiera 50% lipidów. Regeneruje, 
zmiękcza, uelastycznia i wygładza skórę.

Kompleksem micelarnym zapewnia 
łagodne oczyszczanie i pielęgnację 
skóry suchej i normalnej.



Szampony Sebamed Łagodne substancje aktywne

Szeroka gama produktów

Bez mydła

200mlPrzeznaczone są do pielęgnacji 
problematycznej skóry głowy i włosów.

Antischuppen Shampoo
Szampon przeciwłupieżowy

Anti-Haarverlust Shampoo
Szampon przeciw wypadaniu włosów

Everyday Shampoo
Szampon do codziennego stosowania

Color Shampoo
Szampon chroniący kolor



Pielęgnacja twarzy i ciała

intensywna regeneracja skóry

działanie nawilżające i ochronne

szybkie wchłanianie

Kosmetyki przeznaczone do każdego 
rodzaju skóry.

200ml

200ml

200ml

75ml

Body Lotion

Nawilżający balsam do ciała 

Body Milk
Nawilżające mleczko do ciała

Krem nawilżający do twarzy
Creme mit 2% Vitamin E

Krem przeciw rozstępom 
Anti-Stretch Mark Cream



Pielęgnacja dłoni

75ml

75ml

Intensywnie nawilżający krem do rąk z olejem 
z awokado dla szorstkich i przepracowanych 
dłoni. Nadaje skórze gładkość i miękkość.

Specjalistyczne kosmetyki do pielęgnacji dłoni, 
które nawilżają, odżywiają skórę oraz chronią 
jej naturalną barierę ochronną.

Intensive Handcreme
Krem do rąk z pantenolem 

Intensywnie nawilżający krem do rąk. 
Odżywia dłonie nadając im gładkość 
i elastyczność. Regeneruje skórę.

Schützende Handcreme
Krem do rąk z rumiankiem



Lecznicze kremy 
do pielęgnacji stóp

ujędrnianie nawilżanie rewitalizacja

regeneracjanatychmiastowa ulga

Silnie nawilżające i rewitalizujące kremy do stóp. 
Przyspieszają regenerację i przywracają
naturalną barierę skóry.

100ml

75ml

75ml

Trockene Haut Fußcreme Urea Akut (10%)

Krem do stóp 
z mocznikiem (10%)

Cracked heel balm

Krem (pH 5,5) do bardzo 
suchych, szorstkich 
i zrogowaciałych stóp 

Rewitalizujący krem 
(pH 5,5) do stóp i nóg 
Revitalizing Foot + Leg Cream



Pielęgnacja ust
Kompleksowa pielęgnacja suchych 
i spierzchniętych ust.

4,8g

4,8g

4,8g

Działanie

Łagodzenie podrażnień i stanów zapalnych

Wspieranie naturalnej ochrony skóry

Ochrona przed zimnem, wiatrem

Ochrona przed promieniami UV 

Regeneracja ust 

Lip Defense Cherry 

Pomadka ochronna do 
ust o zapachu wiśniowym

Pomadka ochronna do ust
o zapachu truskawkowym

Balsam ochronny do ust

Lip Defense Strawberry 

Schützende Lippenpege

Składniki aktywne : witamina E 
i ekstrakt z rumianku, olej 
z warzyw



Dezodoranty

regulacja gruczołów potowych 

naturalna ochrona

hamowanie rozwoju bakterii 

roll'on i spray do wyboru

Kosmetyki przeznaczone do pielęgnacji 
skóry pod pachami o pH 5,5

50mlw  kulce

w  kulce

w  kulce

75ml

50ml

50ml

Frische Deo Frisch Roll-On
Dezodorant odświeżający

75mlw  kulceFrische Deo Frisch Spray
Dezodorant odświeżający

Frische Deo Herb Zerstäuber
Dezodorant ziołowy w sprayu

Balsam Deo Sensitive Roll-On
Balsam do skóry wrażliwej 

For Men Deo Sensitive Roll-On

Balsam dla wrażliwej 
skóry mężczyzn 



150ml

200ml

100ml

10ml

50ml

50ml

Unreine Haut Reinigungsschaum

Unreine Haut Gesichtswasser

Unreine Haut Pege-Gel

Unreine Haut Creme Ma ierend

Unreine Haut Wasch Peeling

Unreine Haut Anti-Pickel Gel

Antybakteryjna pianka

Tonik do twarzy dla skóry problematycznej 

Żel punktowy przeciw wypryskom

Żel pielęgnacyjny do twarzy

Matujący krem do twarzy

Peeling do twarzy

 

Skóra trądzikowa
Gama kosmetyków przeznaczona 
do każdego rodzaju trądziku. 
Skutecznie oczyszcza, łagodzi 
podrażnienia i regeneruje skórę 

Substancje aktywne:
Lecytyna, witaminy A + E, aminokwasy, 
Montaline C40, pentanol, oczar wirginijski, 
ekstrakt z ogórka, proteiny jedwabiu, 
alantoina.

Działanie potwierdzone badaniami 
dermatologicznymi!



Anti-Ageing

 zapobiega przedwczesnym zmarszkom 

efekt już po 3 tygodniach

nawilża i wygładza skórę

Pielęgnacja skóry dojrzałej.

15ml

50ml

200ml

75ml

50ml

Anti-Ageing Augencreme

Anti-Ageing Hautstra ende Lotion

Anti-Ageing Falten-Filler

Spezial Nachtcreme mit Q10

Anti-Ageing Q10 Aufbau-Creme
Krem odbudowujący z koenzymem Q10

Przeciwzmarszczkowa modelująca 

Liingujący krem pod oczy z koenzymem Q10 

ciało emulsja z koenzymem Q10 pH 5.5

Intensywny krem na noc z koenzymem Q10

Wypełniacz zmarszczek

Składniki aktywne:
Koenzym Q10, kompleks 
aktywnych składników 
z peptydami roślinnymi, 
naturalne lipidy pochodzące 
z maz masła shea, awokado, olejków 
migdałowych, witamina E, 
pantenol, bisabolol.



Anti-Pollution
System Anti-Pollution jest dostosowany 
do potrzeb skóry narażonej na czynniki 
środowiskowe.

Innowacyjna kombinacja 
wzmacniających skórę 
sfermentowanych bakterii 
kwasu mlekowego, pH 5,5 
i przeciwutleniających substancji 
pielęgnacyjnych chroni skórę 
przed zanieczyszczeniami 
ppowietrza.

200ml

40ml

30ml

Anti-Pollution Mizellenwasser

Anti-Pollution Feuchtigkeitsuid

Anti-Pollution Tagespege
Krem do codziennej pielegnacji

Płyn Micelarny 

Delikatny krem/uid z ltrem SPF 20
SPF 20 dodatkowo chroni 
przed promieniowaniem UV



200ml

200ml

200ml

Trockene Haut Pege Shampoo

Trockene Haut Waschemulsion

Trockene Haut Pege Lotion
Nawilżający balsam do ciała

Szampon do suchej skóry głowy 

Emulsja do mycia ciała

Skóra bardzo sucha

intensywna regeneracja zmniejszenie świądu

działanie przeciwzapalne skóry

Wszystkie produkty zapewniają ochronę 
skórze poprzez lekko kwaśny odczyn  pH 5,5.

Seria produktów przeznaczona 
do pielęgnacji skóry bardzo suchej

Substancje aktywne: 
pantenol, wyciąg z nasion 
rzepaku, masło shea, 
witamina E, naturalne 
polisacharydy, lipidy, 
ekstrakt z alg, proteiny 
z gz groszku i soi, olejek z 
awokado, olejki z jojoba.



100ml

100ml

200ml

200ml

Trockene Haut Fußcreme Urea Akut 10%

Trockene Haut Handcreme (5%)

Trockene Haut Shampoo Urea Akut 5% 

Szampon do włosów 
z mocznikiem (5%)

Krem do stóp z mocznikiem (10%)  

Krem do rąk z mocznikiem (5% ) 

50ml

Trockene Haut Gesichtscreme Urea Akut 5%

Trockene Haut Akut Lotion Urea 10%
Balsam do ciała z mocznikiem (10%) 

Krem do twarzy z mocznikiem (5%)

Dla skóry bardzo suchej
z dodatkiem mocznika

silnie i głębokie nawilżenie

regeneracja płaszcza hydrolipidowego 

intensywne działanie mocznika

Produkty polecane dla osób z cukrzycą oraz po 
chemioterapii i radioterapii. 

Substancje aktywne: 
kompleks lipidów 
z awokado i oliwy 
z oliz oliwek, trawa tygrysia, 
pantenol, rumianek, 
trójglicerydy, słodkie 
migdały



Sebamed Baby do kąpieli

łagodne substancje czyszczące wysoka tolerancja skórna

wysoka skuteczność terapii atopowego zapalenia skóry

nie zawiera PEG, sztucznych barwników, oleju mineralnego i alkoholu

kosmetyki zawierają lipidy o stężeniu między 7% a 41%

Testowane klinicznie kosmetyki 
do pielęgnacji dzieci i niemowląt 
od pierwszych dni życia o pH 5,5.

Substancje aktywne: 
nawilżający kompleks z olejków 
z pszenicy, rumianek, pantenol, 
witamina B5 i E aminokwasy, 
lecytyna, olejek sojowy, lipidy,
olejeolejek ze słodkich migdałów, 
ekstrakt z otrębów pszenicy, 
Witamina F.



200mlPłyn do kąpieli dla dzieci i niemowląt

500mlPłyn do kąpieli dla dzieci i niemowląt z dozownikiem 1000ml

Szampon dla dzieci i niemowląt z dozownikiem 500ml

Szampon dla dzieci i niemowląt 150ml 250ml

100gBezalkaliczna kostka dla delikatnej skóry dzieci

Delikatna pianka do mycia dla dzieci i niemowląt 400ml



Sebamed Baby do pielęgnacji ciała

Balsam do ciała dla dzieci i niemowląt 100ml 200ml

Mleczko do ciała dla dzieci i niemowląt 200ml

Bardzo łagodny krem ochronny dla dzieci i niemowląt 50ml 200ml

Krem przeciw pieluszkowemu zapaleniu skóry dla dzieci i niemowląt 100ml

Oliwka do pielęgnacji suchej i wrażliwej skóry dzieci i niemowląt

Kojący olejek do masażu dla dzieci i niemowląt

Ochronna pomadka do ust dla dzieci i niemowląt

150ml

150ml

Posypka dla dzieci przeciw odparzeniom 200g

Krem ochronny do twarzy 50g

4,8ml



regeneracja

drobne urazy skóry

skaleczeniaotarcia

Unikalny trójskładnikowy system aktywny. 
Wspiera ochronę skóry i przyspiesza proces 
gojenia się ran.

50ml pH 5,5

Składniki aktywne: dexatran, pantenol

Odpowiedni do drobnych urazów skóry 
spowodowanych otarciami, skaleczeniami 
i powierzchniowymi oparzeniami.  

Oleje roślinne takie jak olej jojoba i masło 
shea wspomagają regenerację skóry 
i pomagają zapobiegać odwodnieniu 
i i rozwojowi pęknięć ran. Maść jest 
opracowana według nowoczesnych 
aspektów dermatologicznych i nie zawiera 
żadnych substancji drażniących skórę.  
Może być stosowana także u dzieci.

Maść na gojenie się ran



Produkty dla 
aktywnych mężczyzn

oczyszczanie

pielęgnacja po goleniu

nawilżaniemycie

Testowane klinicznie. Nie zawierają alkoholu!
Delikatnie łagodzą podrażnienia i odświeżają
skórę. 

100ml

50ml

200ml

A er shave balsam

Deo sensitive

Sport dusche 2 in 1
Żel do mycia 2 w 1 

Balsam po goleniu 

Dezodorant w kulce

Aktywne składniki: ekstrakt z nasion rzepaku i rumianku



Willcare Group Sp. z o.o. (Part of Sewelo Holding S.A.) 
ul. Batorowska 48B, 62-081 Wysogotowo


